
تت لل لقلا تم ((  هه تم لل هه هل هس تن هر هن إإ تح لل لن رر إإ لش تم لب هك هل تث إننننا نسننلم ) يعننني) إم
لن(( مثلكننم بشننر إك لل لو له   لللل نن ال هملل لللل ى لي تن لع هء لملل لشلللا تن لي إه إملل إد لبلللا )) إع

، نقبننل حتى ملكئكة لستم بشر أنتم يعني بالنفي جواب هذا]11[إبراهيم:
اا  بالبثبات أحيان

لك إل لذ لك لت ى لملا ((  لن لأ إذي لل تن ا تم إم إه إل تب تن لق لل إم هسلو لل لر هللوا إإ رر لقلا إح تو لسلا لأ

رن هنلللو تج اا فصنناروا]52)[الننذاريات:) لم بالسننحر الرسننل يتهمننون أحياننن
اا والجنون ال تكونوا حتى ملكئكة أنتم ما يقولون بالنفي وأحيان ما ، إلينا رس

اا ، مثلنا بشر إل أنتم لهننؤل ء القريننة هننذه أصننحاب يقننول أن ببدع ليس إذ
لملا ((:  قالوا ) بثم) مثلنلا بشر إل أنتم (( ملا الرسل لل لو لز هن لأن لم تح لر ال

تن لء إم تي تن لش تم إإ هت تن لل لأ لن إإ هبلو إذ تك جنننس حيننث منن الرسنالة  فننأنكروا)) لت
لل لملا (( مننبرر بل جحننود إنكننار الرسننالة وأنكروا بشر وأنه الرسول لز لأنلل

هن لم تح لر تن ال لء إم تي تن((  حجننة ذكننروا مننا يمنننع الننذي ) ما) لش تم إإ هت تن لل لأ إإ
لن هبلو إذ تك لل لملا ((:   قوله)) لت لز هن لأن لم تح لر تن ال لء إم تي كما الجملة ) هذه) لش

هننذه إن بثننم فتعننم النفي سياق في ) نكرة) شيء (( من و نفي نشاهد
) بمعنننى) شلليء (( مللن:  قوله لن الزاكئدة بمن ؟ بماذا مؤكدة النكرة

اا حصننر الجملننة ففي ما بمعنى ) هنا) (( إن) ) أنتم (( إن:  وقوله شيئ
)) تكذبلون (( إل أنتننم مننا ) يعننني) أنتم (( إن والبثبات النفي طريقه

السننؤال إضننافي ....أو حقيقننة يرونننه هم حصر بالله والعياذ الحصر وهذا
. تكذبون إل أنتم ما ؟ إضافي أو حقيقي هو هل الن

: ... الطالب
 ؟ : كيف الشيخ

: ..... الطالب
أن يلننزم ول الرسننالة مننن تنندعون فيمننا تكذبون إل أنتم ما : يعني الشيخ
فصنار الرسنالة منن ذكنروا فيمنا لكنن شني ء كل في كاذبون أنهم يدعوا

:  أمرين على مبني إنكارهم
ال كنتم لو يقولون كأنهم يعني بشر : أنهم الول . ملكئكة لكنتم رس
اا لل لملللا (( ومكننابرة إنكار مجرد شي ء على يبن لم الذي : النفي بثاني لز لأنلل

هن لم تح لر تن ال لء إم تي تن لش تم إإ هت تن لل لأ لن إإ هبلو إذ تك سننفههم من شك بل  وهذا)) لت
ال العقل يوجبه أمر الخلق لهداية الرسل على الوحي إنزال لن عننن فضنن

شرعه بشي ء إل وتعالى سبحانه لله يتعبدوا أن يمكن ل العباد لن الشرع
ال لهننم ونصبه الننوحي تعننالى اللننه فننإنزال يتعبنندون فكيننف وإل عليننه دلي
قال كما نفسه على أوجبه قد الله أن مع وجوبه العقل يقتضي أمر للبشر
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لملا:  تعالى لو لنلا ((  تي لل لل لع هغ إإ لبال تل هن ا إبي هم تل علننى أوجننب اللننه]17)[يس:) ا
طيننب لضننلوا وإل إليننه يوصننلهم ما وتعالى سبحانه عباده يبلغوا أن نفسه

اا لل لملا (( المكابرة هذه إذ لز هن لأن لم تح لر تن ال لء إملل تي المكننابرة ) هننذه) لشلل
العبنناد علننى الله ينزل أن يوجب العقل لن والشرع العقل ؟ إيش يكذبها
اللننه يعبنند كيف يهتدي ل العقل أن إذ إليه لتوصلهم له بها يتعبدون شريعة

: تعننالى اللننه قننال شريعته عباده يبلغ أن نفسه على الله أوجب الشرع ؟
لملا لو لنلا ((  تي لل   العظيم الله ) استغفر) لع
لملا لو لنلا ((  تي لل لل لع هغ إإ لبال تل هن ا إبي هم تل عنز اللننه قننال لكن الرسل كلم  هذا)) ا

لن:  وجل إإ لنلا ((  تي لل لد ى لع هه تل لن* لل إإ لو لنلا   لة لل لر إخ لل ى للآل هلو 121)[الليل) لوا
لم:  الكريم القرآن في تعالى وقال]13: هث لن ((  لنلا إإ تي لل هه لع لن ليلا )[القيامة:) لب
اا]19 اأ يعتننبر الولننى اليننة فنني استدللنا إذ : قننوله فنني السننتدلل ، خطنن

، عبنناده يهنندي أن نفسننه علننى الله أوجب ) حيث) للهد ى علينلا (( إن
التوفيننق هدايننة كننانت ولننو البل غ ؟ التوفيننق هدايننة ول البل غ هداية وهذه

لملا ((:  قال طيب ، أحد كل لهتدى لل لو لز هن لأنلل لملل تح لر تن ال لء إملل تي تن لشلل إإ
تم هت تن لل لأ لن إإ هبلو إذ تك اا الواقننع بخل ف الخبننار هننو ؟ الكذب هو  ما)) لت أنتننم إذ

 ؟ لهم قالوا ماذا ، برسل لستم أنكم والواقع رسل أنكم أخبرتمونا
هللوا:  وجننل عز الله قال  لقلا لنلا ((  نب هم لر لللل تع لنلللا لي تم إإ هكلل تي لل لن إإ هللو لسلل تر هم )) لل

) لن) يعلللم (( ربنلا:  : الول مؤكدات بثلبثة الرسالة أكدوا الن شو ف
) ،) (( الال م:  ) والثننالث) (( إن:  والثنناني ، القسننم مجننرى جننار هننذا

زينادة وهننو الول التأكينند منع مؤكنندات بثلبثة هذه قلنا فإذا إنكارهم لشدة
  مؤكدات بأربعة الرسالة أكدت صار الثالث
هللوا ، طيب لقلا لنلا ((  نب هم لر لل تع لنلا لي تم إإ هك تي لل رر المؤلننف ) قال) إإ مجننرى : " جننا

، واضننح " نعننم النكننار لزيادة قبله ما على وباللم به التأكيد وزيد القسم
شننك بل أنننه مننع الرسال تأكيد يعتبر لم المؤلف لكن مؤكدات أربعة صار

لنلا(( :  قال مؤكد تم إإ هك تي لل لن إإ هللو لس تر هم (( إنلا فنني النكننار لزيننادة  نعم)) لل
)) _ والال م (( إن بننن التأكينند لزيننادة بيننان ) هننذا) لمرسللللون إليكم

لملللا لو لنلللا ((  تي لل لل لع هغ إإ لبال تل هن ا إبيلل هم تل بالدلننة الظنناهر الننبين  التبليننغ)) ا
بجننانب عليهننم مننا نعننم ؟ ل وإل حقيقنني حصننر هننذه آخننره إلى الواضحة
الرسنالة جنانب فنني فقولننا الرسننالة جانب في المبين البل غ إل الرسالة
اا يكون أن يقتضي اا حصر بعبننادة يقومننوا أن البل غ سوى عليهم لن إضافي

إل عليهننم مننا الرسننالة جننانب فنني لكن التبليغ غير هي التي الخاصة الله
بمعنننى بل غ كلمننة " يعني البين التبليغ: "  المؤلف قال ، المبين البل غ
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للغ من مصدر اسم فهي تبليغ واسنم المصنندر يكلنم : كلنم يقال كما يبلغ ب
اا يبلغ بلغ ، كلم المصدر تفسننيره أم بل غ المصدر واسم المصدر هذا تبليغ
اا فيه إن يقال قد فهذا بالبين المبين بمعنى هنا المبين أن الظاهر لن نظر

عنند منن رسنل أننا وهو الواقع المر لحقيقة المظهر البل غ يعني المظهر
المظهر المنبين فسنرنا إذا أنننا لننا وسبق الله صنار صنحيح وجنه علنى ب

اا اا لكونه متضمن اا الشي ء يكن ل إذ بين قننوله أما نفسه في بين وهو إل مبين
وهللي قلللال اللواضللحة بلالدلة الظلاهر البين التبليغ: "  الله رحمه
ليننس " هننذا الملللوت ى وإحيلللاء والمريللض والبللرص الكملله إبراء

لكننن كننذلك ليننس والمننر عيسننى رسننل أنهم على مبني هذا لن بصحيح
اا فيبلغون بالرسالة البين التبليغ عليهم اا تبليغ وإن الفواكئنند نأخننذ طيننب بين

. دليل اليات هذه في ، الوقت انتهى كان
: ...... الطالب
 . بعد ) خليه) تنذر (( إنملا كملناه : ما الشيخ

لملا لن إإ هر ((  إذ إن هتن لع لم لب لت لر ا تك ذذ لي ال إش لخ لن لو لم تح لر إب ال تي لغ تل فواكئنند ) من) إبلا
مننن إل والسننلم الصننلة عليننه الرسننول إنذار من ينتفع ل : أنه الية هذه

لملا:  لقوله الوصفين بهذين اتصف لن إإ هر ((  إذ إن هتن لع لم لب لت ) .) ا
اا كننان وإن بننه ينتفننع ل كننان إذا الشي ء نفي : صحة فواكئدها ومن موجننود

لملا:  لقوله لن إإ هر ((  إذ إن هتن لع لم لب لت لر ا تك ذذ لكن حاصل لغيرهم إنذاره ) فإن) ال
؟ للمنننذر بالنسننبة وإل لهننم بالنسبة كالعدم وجوده صار به ينتفعوا لم لما

. عليه يجب بما قام فقد المنذر أما لهم بالنسبة
أشنند كننان للقننرآن أتبننع النسننان كان كلما : أنه الكريمة الية فواكئد ومن
اا لملا:  لقوله به تأبثر لن إإ هر ((  إذ إن هتن لع لم لب لت لر ا تك ذذ القاعنندة نعننر ف ) وبهننذا) ال

تجلننب والمعصننية الطاعننة تجلننب الطاعننة العلمننا ء بعننض ذكرهننا الننتي
صننار للقرآن أتبع النسان كان كلما لنه الطاعة تجلب الطاعة ، المعصية

اا أشد لملا:  لقوله به تأبثر لن إإ هر ((  إذ إن هتن لع لم لب لت لر ا تك ذذ ) .)ال
؟ إيننش بننأنه العظيننم القننرآن هننذه على : الثنا ء الكريمة الية فواكئد ومن
اا كونه في الوجه وسبقت ذكر بأنه . ذكر

سننبب أو للتننأبثر عظيننم سننبب للننه الخشية : أن الكريمة الية فواكئد ومن
:  لقوله به والنتذار بالقرآن للتأبثر كبير

) .) بلالغيب الرحمن (( وخشي
اا فواكئدها ومن بننالقرآن النتفنناع أسباب من وأنها لله الخشية فواكئد ، أيض
. لكلمه أفهم كان لربه أخشى النسان كان ما فكل
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اا فواكئدها ومن كننانت إذا الحقيقننة فنني خشية تكون إنما الخشية : أن أيض
قنند مدخولة خشيته تكون فقد بالعلنية الله خشي من أما بالغيب ؟ بإيش
كان بالغيب كان إذا لكن يرونه الناس أجل من وجل عز الله خشي يكون

. الخل ص على أدل
وهمننا الوصننفين بهننذين اتصننف مننن يبشننر : أن الكريمة الية فواكئد ومن
هه(( بالجنننة فبشننره بننالغيب وجننل عننز للننه والخشية الذكر اتباع تر ذش لب لف  

لة لر إف تغ لم لر إب تج لأ لم لو إري واحنند كننل على البشارة هذه تنطبق هل  ولكن)) لك
ا اتصنف شنخص وكنل العموم سبيل على ل الجواب ؟ بعينه بنه تثبنت بم
لنننه ذلننك له يرجى ولكن بعينه له نشهد ل فإننا العموم سبيل على الجنة

كمننا نعلمننه ل الباطننل لكننن الستحقاق سبب عليه انطبق قد الظاهر في
أهللل بعمللل ليعمللل الرجل ( إن:  والسننلم الصننلة عليه النبي قال

كنل : فني نقول  لهذا) النلار أهل من وهلو للنلاس يبدوا فيملا الجنة
بعينه له نشهد ل إننا نقول الجنة دخول به يستحق وصف عليه ينطبق من
لن هننذا لننه نرجننوا ولكننننا معيننن دليننل إلى تحتاج بالعين له الشهادة لن

لنطبنناق مسننتحقه أنننه المننر ظنناهر ؟ ل وإل مسننتحقه أنننه المننر ظنناهر
ظنناهره غيننر بناطنه يكنون أن يخشننى لنننه نشنهد ل لكننن عليه الوصا ف

، مفيدة مهمة القاعدة وهذه ؟ القاعدة هذه أفهمتم
ال  إسلمي أنه لشك الفغانية الحرب ، الفغانية الحرب في رجل قتل مث

هنني اللننه كلمننة لتكننون يجاهنندون أنهننم فيننه المجاهدين جميع ظاهر وأن
ولكننن يجوز ما ل ؟ شهيد بأنه نشهد العدا ء أيدي على قتل إذا فهل العليا
اا يكون أن : يرجى نقول لن وجننل عننز اللننه عند الشهدا ء من يعني شهيد
لننه نشننهد مننا ولكننن وجننل عننز الله عند الشهدا ء على ينطبق فعله ظاهر
قال الصحيح في المسألة هذه على الله رحمه البخاري ترجم ولهذا بعينه
" شهيد فالن يقلال ل بلاب: " 

واحنند أي البثمننان بننأرخص تبننذل رخيصة صارت عندنا الن شهيد أن مع 
منناذا أتنندري يجننوز ل وهننذا شننهيد هننو يقولننون جاهلية قتلة في ولو يقتل

أهننل من بأنه له شهدت بأنك يستلزم شهيد بأنه له شهادتك على يستلزم
القاعنندة فنني قليننل قبننل لكننم قلننت كمننا لكننن صعبة مسألة وهذه الجنة

نرجننو فإننننا الجننزا ء هذا أهلها على ينطبق بأوصا ف اتصف من أن النافعة
معركننة بيننن قتننل الننذي شننهيد فلن هل تقول تقدر : نرجو نقول ذلك له

أن نرجننو ذلك له نرجو الجواب إيش ؟ الروس وبين المسلمين الفغانيين
اا يكون اتبننع الننذي هننذا طيننب  نجننزم أن يجننوز ل ، فل نجزم أن أما شهيد
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؟ الكريننم والجننر بننالمغفرة لننه نجننزم هل بالغيب الرحمن وخشي الذكر
سننبيل علننى لكننن العمننوم سننبيل علننى له نشهد ذلك فعل من نعم نقول

)) كريم وأجر بمغفرة (( فبشره نعم أي ذلك له نرجو التخصيص
مننا وبحصول يكره ما بانتفا ء تكون البشارة : أن الكريمة الية فواكئد من 

)) كريللم (( وأجللر يكننره مننا انتفننا ء ؟ إيننش ) هننذا) (( بمغفرة يحب
وحصننول عنننه المكننروه بننزوال ويبشننر النسننان فيهنننأ محبننوب حصننول

اا المحبننوب اا اجتماعنن لننه حصننل أو المننران حصننل سننوا ء يعننني وانفننراد
. له الخير بحصول يبشر كما عنه الشر بانتفا ء يبشر فإنه أحدهما

يحصننل الذكر واتباع بالغيب الرحمن خشية : أن الكريمة الية فواكئد ومن
والجننر الننذنوب مقابننل فنني مغفننرة فإن الكثير والجر الذنوب مغفرة به

. الصالحة العمال على الثواب مقابل في الكريم
القصننة ابتنندا ء ، هننذا علننى نقف ) خلينا) لهم (( واضرب تعالى قال بثم

. طيب
: ..... الطالب
. الن نرجع أن يمكن ما : جاكئز الشيخ

: بعدها الطالب
.  نقرأها ل مباشرة : بعدها الشيخ

لنلا:  تعالى الله قال بثم إإ هن ((  تحلل إي لن تحلل لت ى هن تلو لملل تل هب ا هتلل تك لن هملوا لملللا لو لد لقلل
تم هه لر لثلا لل لوثآ هك لء لو تي هه لش لنلا تي لص تح ل م إفي أ لملا لن إإ إبيل اليننة فواكئنند  مننن)) هم

علننى الله برهن وقد الموتى إحيا ء في وجل عز الله قدرة : بيان الكريمة
العقليننة الدلننة فمننن حسننية وأدلننة عقلية بأدلة الموتى إحيا ء على قدرته

للو:  تعالى قوله مثل هه لو إذ ي ((  لل هأ ا لد تب لق لي تل لخ تل لم ا هه هث هد إعيلل للو هي ههلل هن لو للو تهلل لأ

إه تي لل وجهننه الموتى إحيا ء إمكان على عقلي دليل هذا فإن]27)[الروم:) لع
منن العنادة علننى قادر البتدا ء على فالقادر البتدا ء من أهون العادة أن

لملا ((:  تعالى قوله في وكما أولى باب لنلا لك تأ لد لل لب لو لق لأ تل هه لخ هد إعي ددا هن تعلل لو
لنلا تي لل لنلا لع لنلا إإ لن هك إلي إع اا مثله هذا]104)[النبيا ء:) لفلا تعالى الله استدل أيض

العادة على ؟ إيش على بالبتدا ء
بعنند الرض إحيننا ء في المثال الله يضرب ما أكثر فما الحسية الدلة أما 

تن:  تعننالى قننوله مثننل نعننم المننوتى إحيا ء على قدرته على موتها إم لو  ))
إه إت ليلا لك ثآ لن لر ى لأ لض لت تر ل

ل دة ا لع إش لذا لخلا إإ لنلللا لفلل تل لز لهلللا لأن تي لل لء لع لملللا تل تت ا لز لتلل ته ا
تت لب لر لن ؟ قال ) إيش) لو إإ إذ ي ((  لل لهلا ا ليلا تح إي لأ تح هم لت ى لل تلو لم تل هه ا لنلل لللل ى إإ لع

ذل لء هك تي رر لش إدي لنلا: و تعالى وقال]39))[فصلت: لق تل لز لن لو لن ((  إء إم لملا لس ال
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دء دكلا لملا لر لبلا لنلا هم تت لب تن لأ إه لف لت إب لنلا لب لج لحل إد لو إصلي لح تل لل* ا تخل لن لوال لت   لقلا إسل لبلا
لهلا رع لل تل رد لط إضي دقلا* لن تز إر إد   لبلا إع تل لنلا إل تي لي تح لأ إه لو دة إب لد تل دتلا لب تي لك لم إل لذ هج لك هرو هخ تل ا

قنندرته على وجل عز الله برهن فقد كثيرة هذا في واليات]10:11)[ق)
ال العقننول لننذوي لتكننون والحسننية العقليننة بالدلة الموتى إحيا ء على دلي

اا دليننل الظنناهرة والدلننة البصننار ولننذوي كمننا العقلننني فالنسننان أيضنن
يسننتدل ما السطحي والنسان بالعقل ؟ بماذا عليه أو له نستدل يقولون

. الحسية بالدلة عليه نستدل يشاهد بما إل
: ...... الطالب
هه((  من ؟ : ايش الشيخ لن لل ى إإ ذل لع لء هك تي رر لش إدي (( ، أحسنت طيب) ) لق

لن (( فصننلت سننورة فنني ) هننذه) أحيلاهلللا الللذ ي إن إذ ي إإ لللل لهلللا ا ليلا تح لأ

إي تح هم لت ى لل تلو لم تل هه ا لن لل ى إإ ذل لع لء هك تي رر لش إدي .]39)[فصلت:) لق
: .... الطالب
لن ((:  الشيخ إذ ي إإ لل لهلا ا ليلا تح إي لأ تح هم لت ى لل تلو لم تل نقرؤها نحن اللي ) هذه) ا

تن قرأنا ، إم لو إه ((  إت ليلا لك ثآ لن لر ى لأ لض لت تر ل
ل دة ا لع إش لذا لخلا إإ لنلللا لفلل تل لز لهلللا لأن تي لل لع

لء لملا تل تت ا لز لت ته تت ا لب لر لن لو إذ ي إإ لل لهلا ا ليلا تح إي لأ تح هم لت ى لل تلو لم تل هه ا لن لل ى إإ ذل لع هك

لء تي رر لش إدي اا طيننب ، فصننلت فنني هننذه قرأناهننا هننذه]39)[فصلت:) لق إذ
: فيه نقول ، نعم أي ، العزيز عبد يا صواب قرا ءتنا

إلننى : الشننارة الكريمة الية فواكئد ) ومن) الملوت ى نحي نحن (( إنلا 
قلبنه يحني أن علنى قنادر اللنه فإن الذكر يتبع ولم الله يخشى لم من أن

ذكننر أن بعنند هننذا ذكر تعالى الله أن الدللة وجه الذكر ويتبع الله فيخشى
لمننن ومننن ، الننذكر ويتبننع بالغيب الله يخشى ؟ من إلى    الناس انقسام

الحق. إلى هؤل ء يرد أن على قادر الله أن إلى إشارة فيه ، كذلك يكن
عليه وإما له إما للنسان مكتوب شي ء كل : أن الكريمة الية فواكئد ومن

) .) وثآثلارهم قدملوا ملا (( ونكتب:  لقوله
: لقننوله والكننثير القليننل شنني ء كننل يكتننب تعننالى الله : أن فواكئدها ومن

يشننمل الموصننول والسننم موصننول ) اسننم) (( ملا ) و) قدملوا (( ملا
لن ((:  تعالى قوله لذلك ويدل والكبير الصغير هللو هقلو لي لنللا ليلللا لو لت لل تي إل لو لمللا

لذا إب له لتلللا إك تل هر ل ا إد لغلللا دة هي لر إغي دة لول لصلل لر إبيلل لل لك لهلا إإ لصلللا تح )[الكهننف:) لأ
اا عليه ويدل]49 إملللا م في أحصينلاه شيء (( وكل الية آخر في أيض

) .) مبين
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: لقننوله بننالموت تنقطننع ل العمننال : أن الكريمننة اليننة فواكئنند ومننن
صننالح وولنند جارية وصدقة : علم أنواع أنها ذكرنا ) والبثار) (( وثآثلارهم

. عليها الناس فيتبعه يحييها سنة ، وسنة له يدعو
المننور ضننبط فنني وجننل عننز اللننه حكمة : بيان الكريمة الية فواكئد ومن

: لقوله شي ء يفوته ل وأنه وإتقانها
) .) مبين إملا م في أحصينلاه شيء (( وكل 

يمننتري ل واضننح بيننن حننق فإنه النسان على يكتب ما : أن فواكئدها ومن
مننع الشيا ء يوضح الذي هو المبين ) والشي ء) (( مبين:  لقوله أحد فيه

هج ((:  وجل عز الله يقول ولهذا كذلك وهو نفسه في وضوحه إر تخلل هن هه لو لللل

ل م تلو إة لي لم ليلا إق تل دبلا ا لتلا هه إك لقلا تل درا لي هشلو تأ* لمن لر تقلل لك  ا لبلل لتلا لفلل ى إك لك لك إسلل تف لن إب
ل م تلو لي تل لك ا تي لل دبلا لع إسي .]13:14)[السرا ء) لح
. الدرس مبتدأ هذا ما أنه الظاهر
..... الدرس : مبتدأ الطالب
. خلصناها الفواكئد أخذناه : ل الشيخ

: ..... الطالب
إملللا م فللي أحصللينلاه شيء (( وكل عليها وقفنا القصة : على الشيخ
.  ) طيب) مبين

تب:  تعالى الله قال إر تض لوا تم ((  ههل دال لل لث لب لم لحلا تصل إة لأ ليل تر لق تل تذ ا لهللا إإ لء لجلا
لن هللو لس تر هم تل اليننة هننذه في منها كثيرة فواكئد  الية هذه في آخره  إلى)) ا

ليعتننبر المثننال ضننرب : بيننان منها كثيرة فواكئد كلها القصة في بعدها وما
:  لقوله بها

دال لهم (( واضرب اللننه صننلى للرسننول إمننا سبق كما ) والخطاب) مث
. خطابه يتأتي من لكل أو وسلم عليه
مننن ليس وأنه المثال ضرب في العبرة فيه بما العبرة : أن فواكئدها ومن

دال لهللم (( اضرب:  قننال فهنننا المضننروب المثل يعين أن الضروري مث
بأعيننانهم الصحاب أولئك يعين ولم القرية يعين ) ولم) القرية أصحلاب

. كلها القصة في هو إنما العبرة ، عبرة محل هذا ليس لنه
رسل إلى الخلق يدع لن وجل عز الله أن : بيان الكريمة الية فواكئد ومن

) .) أرسلنلا * إذ المرسللون جلاءهلا (( إذ:  لقوله
اا فواكئدها ومن بالصننيغة الرسالة تعزيز في وجل عز الله رحمة : بيان أيض

تذ:  قننال لنه والعدل إإ لنلا ((  تل لس تر أ
هم ل إهلل تي لل إن إإ تيلل لن تث لملا ا هه هبلو لذ لكلل لنلللا لف تز لز لع لف
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لث إل لثلا هللوا إب لقلا لنلا لف تم إإ هك تي لل لن إإ هللو لس تر فعلية تقوية بالثالث التعزيز  فهنا)) هم
. لفظية ) تقوية) (( إنبن والتأكيد

لن إليهم المرسل اتحاد مع الرسل تعدد : جواز الكريمة الية فواكئد ومن
. بثالث عززهما بثم ابثنين القرية هذه إلى أرسل الله

اا فواكئدها ومن المكننابرة إل عننندهم ليننس الرسل يكذبون الذين : أن أيض
هللوا:  لقولهم نقلية أو عقلية حجة عندهم وليس لقلا تم لملا ((  هت تن لل لأ رر إإ لشلل لب
لنلا هل تث لملا إم لل لو لز هن لأن لم تح لر تن ال لء إم تي تن لش تم إإ هت تن لل لأ لن إإ هبلو إذ تك هذه  كل)) لت

إذا لننك الرسنل هنؤل ء تكنذيب تسنو غ حجننة أي فيها ليس الثل ث الجمل
  والشبه الثل ث الحجج هذه رأيت

الننرد بيننان التفسننير في سبق وقد مثلهم بشر لنهم ردوهم : أنهم الولى
إليهننم أنننزل لننو حننتى مثلهننم بشر إل للبشر يرسل أن يمكن ل وأنه عليها

الشبهة تعود وحينئذ البشر صورة على يكونوا أن لبد الملكئكة فإن ملكئكة
بنندون مجننرد نفنني ) هننذا) شيء من الرحمن أنزل (( ملا:  والثانية ،

اا للخصم بدليل هذا وليس حجة ذكر بنندون الخصننم قننول نفنني لن إطلقنن
) .) تكذبلون إل أنتم (( إن:  قولهم وكذلك مكابرة إل هو ما حجة
إل عننندهم ليننس للرسننل المعاننندين أن : بيننان الكريمننة الية فواكئد ومن

)) شلليء مللن الرحمللن أنللزل (( ملللا:  كقننولهم المحضننة المكننابرة
اليننة مننن يسننتفاد هننل ) طيننب) تكللذبلون إل أنتللم (( إن:  وقننولهم
ااا إل يرسننل ل اللننه أن الكريمننة أن يسننتفاد لكننن يسننتفاد مننا ؟ ل أو بشننر

. مثلهم بشر البشر إلى يرسل أن تقتضي وجل عز الله حكمة
: لقننولهم القسننم يشننبه بمننا التأكينند : جننواز الكريمننة اليننة فواكئنند ومننن

هللوا لقلا لنلا ((  نب هم لر لل تع لنلللا لي تم إإ هكلل تي لل لن إإ هللو لسلل تر هم مننن أقننوى هننذا  وهننل)) لل
مننن أقننوى هننذا أن الظنناهر ؟ أقننوى بالقسننم التأكينند أو بالقسننم التأكينند
لننم وأن لمرسننلون إليكننم إنننا يعلننم : ربنننا قالوا إذا لنهم بالقسم التوكيد
والقصننور والعجننز بالجهننل اللننه وصننف هننذا قولهم تلزم مرسلين يكونوا
معننناه مرسننلين يكونوا ولم لمرسلون إليكم إنا يعلم : ربنا قالوا إذا لنهم

إذا علينه كنانت منا ؟ إيننش خل ف علننى الحننال علنم أو المر علم الله أن
مننن لزم الواقع في مرسلين غير وهم مرسلون أنهم يعلم الله أن فرضنا
ال اللنه يكنون أن ذلنك اا تعننالى اللننه يكنون وأن بحنالهم جناه علنى عناجز

ويأخننذون مرسننلون إنننا سننيقولون لنهننم كننذبهم وبيننان منهننم النتقننام
يسننتلزم وهننذا مرسلين غير أنهم يعلم تعالى والله الرسالة هذه بمقتضى

اا الجهل مننن عليه يترتب لما بالقسم التأكيد من أشد هذا بمثل فالتأكيد إذ
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فعلننت مننا أني يعلم الله قاكئل قال لو العلما ء قال ولهذا الخطيرة اللوازم
يقننول مننا معنننى يعلننم كننان إذا الكفر يقتضي هذا إن قالوا فاعل وهو كذا
اا إليننه أشننرنا ما ذلك ووجه قوله من يلزم وما أن يسننتلزم كننونه مننن آنفنن

ال ؟ إيش الله يكون اا جاه . وعاجز
المنكننر جننانب فنني مؤكدات بعدة التأكيد : جواز الكريمة الية فواكئد ومن

هللوا:  هنننا لقننولهم لفاكئنندة إل واجننب التأكينند إن نقول قد بل لقلا لنلللا ((  نب لر
هم لل تع لنلللا لي تم إإ هكلل تي لل لن إإ هللو لسلل تر هم بثل ث مؤكنندة الجملننة أن سننبق  وقنند)) لل

. مؤكدات
عليهننم ليس والسلم الصلة عليهم الرسل : أن الكريمة الية فواكئد ومن

إل علينلللا (( وملا:  لقولهم فقط الرسالة إبل غ عليهم وإنما الخلق هداية
) .) المبين البالغ

اا فواكئدها ومن اا بلغهم يكون أن الرسل يلزم : أنه أيض اا مبين للمننر مظهر
كلهننا الشراكئع وأن الشراكئع في إبهام ل أنه ذلك على ويتفرع حقيقته على

بقنني وإن آخننر نص في وموضح مبين فهو نص في إبهام جا ء فإن واضحة
اا البهام أمننا ، لتقصننيره وإمننا لقصوره إما المخاطب فهم في فالعلة قاكئم

تحتنناج مننا لكننل المظهننر المبين البل غ به يحصل فإنه الرسل به جا ءت ما
) . ) المبين البالغ إل علينلا (( وملا:  لقوله الرسالة إليه

جننا ءوا مننا يكرهون الذين للرسل المكذبين : أن الكريمة الية فواكئد ومن
هللوا:  لقوله بهم يتطيرون به لقلا لنلا ((  لنلللا إإ تر لي لط تم لت هكلل وهننذا]18)[يننس:) إب

أصننل لنه يكنون قند أصنل لنه ليس يكون ل وقد أصل له يكون قد التطير
يجعلونهنا العقوبننة تلننك فيجعلننون الرسننل بمخالفة عوقبوا إذا فيما وذلك

لنننا حصننلت مننا إلينا أتيتم أنكم لول يقولون كأنهم الرسل هؤل ء شؤم من
مننن مجننردة دعوة هو وإنما له أصل ل التطير هذا يكون وقد العقوبة هذه

تهننواه فيما حرياتهم من يحد أنه بمعنى يتطيرون قد وهم المكذبين هؤل ء
والسلم الصلة عليهم الرسل أن مثل وتضييق شؤم هذا فيكون أنفسهم
هننذا فيجعلننون الصنننام عبننادة يهننوون وهننم الصنننام عبننادة عن ينهونهم
اا يجعلونه بزعمهم عليهم التضييق أن والحاصننل بالرسل فيتطيرون شؤم
: حالت بثل ث له بالرسل التطير

هننذا فيقولننون وشننهواتهم أهننواكئهم مننن ؟ إيننش من الشريعة بحد تطير 
 زعمهم في شؤم وهو علينا تضييق

اا  : فيقولننون بالمخالفننة العقوبات من ؟ إيش من يصيبهم بما : تطير بثاني
 شؤمكم هذا إن
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)) بكللم تطيرنلللا (( إنلللا:  فيقولون لها أصل ل مجردة : دعوة والثالث 
. الرسل به جا ءت لما التشويه بمجرد

تن ((:  قننالوا لنهننم للرسل المكذبين عدوان : بيان فواكئدها ومن إئل تم لل للل

ههلوا لت تم لتن هك لن لم هج تر لن تم لل هك لن لس لم لي لل لنلا لو رب إم لذا رم لع إلي العنندوان مننن  وهذا)) لأ
آل مؤمن قال كما حالهم الرسل عن القوم فهؤل ء الله عباد على العظيم
:  فرعون

لن (( هللو هت تق لت دال لأ هج تن لر لل لأ هقلو لي لي ذب هه لر لل تد ال لق تم لو هك لء إت لجلا لنلللا ذي لب تل تن إبلا إملل
تم هك ذب تن لر إإ هك لو دبلا لي إذ إه لكلا تي لل لع هه لف هب إذ تن لكلل إإ هك لو دقلا ليلل إد تم لصلللا هك تب إصلل هض هي تعلل لب
إذ ي لل تم ا هك هد إع يتهننددونهم الننذين للرسننل المكننذبين فهننؤل ء]28)[غافر:) لي
اا الناس أشد من هؤل ء الليم والعذاب والرجم بالقتل اعتنندوا لنهم عدوان

اا طيننب ؟ منيننن ، طيننب مشروحة ، الحق حامل وعلى الحق على نبنندأ إذ
.  الدرس

هللوا:  تعالى الله قال لقلا لنلا ((  لنلا إإ تر لي لط تم لت هك تن إب إئ تم لل ههلوا لل لت تم لتن هك لن لم هج تر لن لل

هللوا) ) لقلا لنلا ((  لنلا إإ تر لي لط الطيننر مننن مأخوذ التطير وأصل تشا ءمنا ) أي) لت
فننإن الطيننور فيواصننلون بهننا يتفننا ءلون أو بالطيور يتشا ءمون الناس لن

ولننم ذهبننت أو عننادت أو الخلف أو المام أو اليسار أو اليمين إلى اتجهت
فيمننا أو التشنناؤم يكننون فيمننا بينهننم اختل ف على تفا ءلوا أو تشا ءموا تعد

، شنني ء كننل فني الطيننرة تكنون أن إلنى المنر تعندى بثنم التفناؤل يكون
التشنناؤم الطيننرة هننذه ل ، مكان أو زمان أو مسموع أو بمركئي والتشاؤم

: للرسننل قننالوا الننذين هننؤل ء طيب ، مكان أو زمان أو مسموع أو بمركئي
أو زمننان أو مركئنني أو بمسننموع ؟ بمنناذا ) تطيننروا) بكم تطيرنلا (( إنلا
 به تطيروا مركئي أو بمسموع ؟ مكان

أحنند " وهذا بسببكم عنلا المطر لنقطلاع بكم: "  قال تشا ءموا أي 
اا إليها أشرنا التي الثلبثة الوجوه العقوبننة بسننبب بهننم يتطيننرون بأنهم آنف

. لمخالفتهم بهم تحل التي
فنني شننهواتهم في مآربهم بلو غ من الحد بسبب بهم : يتطيرون آخر وجه

أكولهم ومعاملتهم عباداتهم عليننا ضنيقت أننت فيقولنوا ومشنروبهم وم
ال العبننادة فنني علينننا ضننيقت الميتننة علينننا حرمت الخمر علينا حرمت مث

. تطير زعمهم في هذا ذلك أشبه وما بواحد خصصتها
اا ذلنك يقولنون أصنل لنه لينس النذي مدعى : تطير الثالث الوجه  تنفينر

بسللببكم عنلا المطر انقطلاع بسبب: "  وقوله ، متابعتهم عن للناس
الخننرى العقوبات من بهم أحل ما أنه يحتمل السبب هو هذا أن " يحتمل

10



لنلا فرعننون آل بننه اللننه عنناقب مننا جملتهننا مننن التي تل لس تر أ
ل لف هم ((  إهل تي لل لع

لن لفلللا نطلو لد ال لرا لجلل تل لل لوا لملل هق تل لع لوا إد لفلا لضلل ل م لوال لد )[العننرا ف:) لواللل
عقوبات تسع ؟ كم والثمرات والنفس الموال من ونقص والسنين]133
هذه غير أخرى عقوبات ممكن طيب

تن ((:  قال  إئ تم لل ههلوا لل لت تم لتن هك لن لم هج تر لن تم لل هك لن لس لم لي لل لنلا لو رب إم لذا رم لع إلي )) لأ
تن (( مؤلم إئ تم لل ههلوا لل لت اتبنناعكم إلننى دعوتنننا عننن ؟ شنني ء أي ) عننن) لتن
القسننم جننواب هننذه ) الجملة) (( لنرجمنكم:  وقوله عليه كنا ما وترك

ينندل وهذا التوكيد بننون وأكدت باللم قرنت لنها الشرط جواب وليست
رحمنه مالنك ابن أشار هذا وإلى الشرط جواب ل القسم جواب أنها على
: قال حيث اللفية في الله

فهلللو أخللرت ملللا جلللواب وقسللم شرط اجتملاع لد ى واحذف"  
" ملتز م

ومنننه الرجننم هننذا بالحجننارة الرمنني هننو ) الرجم) (( لنرجمنكم:  قال
تم((  ، يمننوت حننتى بالحجننارة رميه أي المحصن الزاني رجم هك لن لس لم لي لل لو
لنلا رب إم لذا رم لع إلي بحسننبه شي ء كل ومس ) ليصيبنكم) (( ليمسنكم )) لأ

معنننى لنه والمصنناكئب العقوبنات ومنس معنى له للنسان النسان فمس
مننا هننو ) العننذاب) أليللم (( عذاب:  وقوله الصابة هنا بالمس فالمراد
وشننبهه الضننرب مننن المعتدين المكذبين هؤل ء من الرسل لهؤل ء يحصل

اا الحبس ومنه مفعل بمعنى فعيل فهو مؤلم بمعنى وأليم عذاب فإنه أيض
: الشاعر قول ومنه

"  هجلوع وأصحلابي يؤرقني السميع الداعي الريحلانة" ...  
السننامع بمعنننى ل المسننمع  بمعنننىالسميع" الداعي ... الريحلانة ،
طيننب آلننم بمعنننى ل مؤلم بمعنى فأليم  ،هجلوع" وأصحلاب يؤرقني"

سننبيل علننى أو التنويننع سننبيل علننى هننذا ) هننل) (( وليمسنكم:  قوله
سننبيل علننى أنننه أو الرجننم قبننل ويعننذبونهم يرجمننونهم أنهم يعني الجمع
منننا ليمسنننكم أو تموتننوا حتى لنرجمنكم أي ، أو بمعنى الواو وأن التنويع
فإنهننا للجمننع جعلناهننا فننإن معنييننن تحتمل الية ، الرجم دون أليم عذاب
الواقننع فنني لحق الذكر في سابق الرجم لن الترتيب سبيل على ليست

فيهننا فيكننون بعننده عننذاب ل الرجننم أن إذ الرجننم قبل الليم العذاب لن
المعنننى فيكننون التقسننيم في أو بمعنى الواو جعلنا إذا وأما وتأخير تقديم
الشننديد المننؤلم العننذاب وإمننا الرجننم إمننا أمريننن بأحنند توعنندوهم أنهننم

:  وقولهم
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هللوا  لقلا تم ((  هك هر إئ تم لطلا هك لع الرسننل علننى يعننود ) الضمير) (( قلاللوا) ) لم
هللوا ، كننذبوهم الننذي القريننة أصننحاب يخنناطبون ؟ مننن يخنناطبون لقلا  ))
تم هك هر إئ تم لطلا هك لع فهنم كفرهنم بسنبب وذلنك لكنم ملزم شنؤمكم ) أي) لم

شننا ءوا ولننو هننؤل ء من بل الرسل من الشؤم وليس أنفسهم على الشؤم
  والنقص العذاب من بهم حل ما عنهم فزال لمنوا

هللوا لقلا تم ((  هك هر إئ تم لطلا هك لع تن لم إئ تم لأ هت تر ذك علننى دخلننت اسننتفهام ) همزة) هذ
، لوجيها بينهما ألف وإدخال والتسليم التحقيق همزتها وفي الشرطية إن

خمننس فيهننا وأن هننذا مثننل سننبق الخننرى وبين والتسهيل التحقيق يعني
قرا ءات: أربع أو قرا ءات

تحقيننق ) هذا) (( أئن:  فيقال والتسهيل للتحقيق ، والتسهيل التحقيق 
إدخال الدخال وعدم يعني بوجهيها بينهما ألف ) إدخال) (( أان للتسهيل

إدخننال  هننذا) (( ثآان ) بالتسننهيل) ذكرتم (( ثآإن:  تقول التحقيق ألف
سننبعية كلهننا والقرا ءات إن همزة هي التي يعني الخرى وبين بينهما ألف

أي محننذو ف الشرط وجواب وخوفتم ) وعظتم) ذكرتم (( أئن:  وقوله
حننر ف أنهننا ) لشننك) ذكرتللم (( أئن:  قوله آخره إلى وكفرتم تطيرتم
فعننل أمننا الشننرط جننواب وإلننى الشرط فعل إلى يحتاج والشرط شرط

:  قوله وهو فمذكور الشرط
الله رحمه المؤلف يقول ؟ تقديره فما فمحذو ف جوابه ) أما) (( ذكرتم

حصننل منناذا الن " ولننظننر وكفرتم تطيرتم: "  " وقال  تطيرتم: "
.  التذكير من

12


